FOARJIER 2019

DROKTE YN WEIDUM!
Yn Weidum is in protte te rêden!! Wat allegearre?
Wy hawwe it efkes op in rychje setten.

9 & 10 MAART - MASTER GYSBERT II

G
IN FOARSTELLIN
Nei’t de foarstelling yn novimber 30 kear
LD!
FOAR JONG EN Â
rûnom yn de provinsje spile hat, is hy dit
wykein foar it lêst te sjen yn Weidum.
Oanfang 9 maart 20.00 oere 10 maart 15.30 oere

23 MAART 10.00 OERE - SOLISTEN CONCOURS
Op sneon 23 maart is it 2e solistenconcours organisearre troch
it SML (Samenwerkende muziekverenigingen Leeuwarden)
Dizze kear yn it doarpshûs fan Weidum.
Mear fynst op www.sml.frl

24 MAART - SUNDAY SESSION MEI FLIPPIN’ THE BIRD
It is ús slagge om de premjêre fan dizze band te boeken!
Se spylje country rock muzyk mei 60's en 70's ynfloeden.
Fan 16.00 oant 21.00 oere, tagong fergees!

29 MAART - BILJERTEN
Koppelpartij, foar leden, oanfang 19.00 oere

6 APRIL - ROMMELMERK
Rommelmerk is fan 9.00 oant 12.00 oere
Freed 5 april, fan 18:00 ôf, helje wy it guod hûs-oan-hûs op.
Foar meubels, tegels en wytguod is gjin plak
Setsto it ferkeapbere & brûkbere guod oan ‘e dyk?

18 APRIL - JIERFERGADERING STICHTING
28 APRIL - BANGMAPARTIJ
De tradisjonele iepening fan it keatsseizoen mei nei ôfrin
in gesellige borrel yn it doarpshûs

3 MAAIE - INEZ TIMMER
Inez Timmer mei it ferhaal oer it wrâldferneamde
liet "Lili Marleen". Mear ynfo folget!

11 & 12 MAAIE - OARE FYZJE SONGFESTIVAL
Meitsje dy klear foar in hearlik muzyk- en sjongspektakel fan
Harmonie Weidum mei ûnder mear de suksesnûmers:
Slow down, Puppet on the string, Ding-a-dong, Birds,
Only teardrops en Outlaw in ‘em fan Waylon!
11 maaie oanfang 21.00 oere - 12 maaie oanfang 15.00 oere

19 MAAIE - LEAVESANTJINSJONGERIJBAND
In lekkere Sunday Session mei in moaie miks fan 2 koaren
en in band. Kom langs en genietsje fan dit unike barren!
Leave Santjin, Sjongerij Weidum EN band!

15 JUNY - FRIJWILLIGERS BBQ
Elts jier rûn de langste dei fan it jier wolle wy ús frijwilligers
bedanke. Mear ynfo folget mei in flyer, mar set ek dizze
datum alfêst yn jim aginda!
Minsken dy ’t sjen wolle hoe ’t in frijwilliger der útsjocht
binne ek wolkom ;-)

29 JUNY - WIELPOP
It is der wer tiid foar! Dit geselliche festival op it Wiel mei:
Lekkere muzyk, leuke gasten, hapkes en drankjes.
Jim binne wolkom fan 19.00 oere ôf!

10 - 12 JULY - MERKE
15 - 19 JULY - SPULWIKE
21 AUGUSTUS - FROULJUS PC
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